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படம் : JEEVANANDHAN
ரைானவ நைரிை் முை்கிய அனடயாளங் ைளில் ஒை்றாை சிங் ைாநல் லூர்
பகுதியில் இயங் கி வரும் வரும் 'ொந்தி ரொசியல் ெர்வீஸ்' எனும்
தை்ைார்வ அனமப்பிை் அறங் ைாவலர் சுப்பிரமணியை்
ைாலமாைனதயடுத்து, மை்ைள் பலரும் ைண்ணீர ் மல் ை பவள் ளிை்கிழனம
அஞ் ெலி பெலுத்திைார்ைள் .
இவறமகன் சகொணர்ந் , மொசபரும் மகிழ் வை கண்டுணர..பமரி
ச பரெொ
துன்புறும் உலகிற் கு கடவுள் ைழங் கும் அவடயொளம் - பமரி ச பரெொ
மவற உவர : ஆண்டைரில் சபருமகிழ் ெ்சி அருள் திரு. பயசு
கருணொநிதி
விவிலிய ்ப டல் : உயிர்ப்புக்குப் பின்னும் ச ொடரும் புதுவமகள்
3 - செபரொம் லூயிஸ்
நொட்டு நடப் பு : பெலம் 8 ைழி ெொவல ைழக்கு: உெ்ெ நீ திமன்றம்
தீர்ப்பில் என்ன செொல் கிறது? பி பி சி மிழ்
இரங் கல் : மனி ொபிமொனம் = ெொந் தி கியர்ஸ் சுப் ரமணியம் - ெமூக
ஊடகம்
சிறுைர் நலம் : இவறைனின் கணக்கு..!! - ெமூக ஊடகம்
உடல் நலம் : சூழ் ெ்சியரியொ மக்களும் நிலக்கடவலயும் - ெமூக
ஊடகம்
நற் செயல் கவள ஆரம் பி ் ொல் பபொதுபம - செபரொம் லூயிஸ்
மதிப் வப உணர்ந்து செயல் பட...பமரி ச பரெொ
கொசணொளி : பபொவ பய பபொ பபொ பணி . மரிய அருள் ரொெொ பெ. ெ.

இவறமகன் சகொணர்ந் , மொசபரும் மகிழ் வை கண்டுணர..பமரி
ச பரெொ - டிெம் பர் 11, இவ் பவள் ளி மானல 5 மணிை்கு, ரைாவிட்-19
பைாள் னளரநாய் விதிமுனறைளுை்கு உட்பட்டு, வத்திை்ைாைிை் புைித
ரபதுரு வளாைத்தில் கிறிஸ்மஸ் குடில் திறந்து
னவை்ைப்படுகிை்றது. இவ் வுலகில் மனுஉரு எடுத்த இனறமைை்
பைாணர்ந்த, மாபபரும் நம் பிை்னை மற் றும் , மகிழ் னவ, துை்பம்
நினறந்த இை்ைாலை்ைட்டத்தில் , மீண்டும் ைண்டுணர, நாம் அனைவரும்
முயற் சி ஒை்னற ரமற் பைாள் ரவாம் எை, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்
அவர்ைள் ரைட்டுை்பைாண்டார். டிெம் பர் 11, திருவருனைை் ைாலம்
(#Advent) எை்ற ‘ொஷ்டாை்’குடை் தை் டுவிட்டர் பை்ைத்தில்
சிந்தனைைனளப் பகிர்ந்துபைாண்டுள் ள திருத்தந்னத, பலர்
துை்பங் ைனள எதிர்பைாள் ளும் இந்நாள் ைளில் , கிறிஸ்மஸ் பபருவிழானவ
ரநாை்கிய நம் பயணத்தில் , இரயசுவிை் அை்னையிை் துனணரயாடு,
இனறமைை் தைது வருனையால் இவ் வுலகிற் குை் பைாணர்ந்த
மிைப்பபரும் நம் பிை்னை மற் றும் , மகிழ் னவ மீண்டும் ைண்டுணர
முயற் சி எடுப் ரபாம் எை்று கூறியுள் ளார்.

கிறிஸ்மஸ் குடில் , மரம் , - ரமலும் , டிெம் பர் 11, ரைாவிட்-19
பைாள் னளரநாய் விதிமுனறைளுை்கு உட்பட்டு, வத்திை்ைாைிை் புைித
ரபதுரு வளாைத்தில் கிறிஸ்மஸ் குடில் திறந்து
னவை்ைப்படுகிை்றது. இந்த கிறிஸ்மஸ் குடில் மற் றும் , கிறிஸ்மஸ் மரம்
ஆகியனவ, வருகிற 2021ம் ஆண்டு ெைவரி மாதம் 10ம் ரததி, நம்
ஆண்டவரிை் திருமுழுை்கு விழா வனர, வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு
வளாைத்தில் னவை்ைப்பட்டிருை்கும் எை்று அறிவிை்ைப்பட்டுள் ளது. 16ம்
நூற் றாண்டிலிருந்து, பவண்ைளிமண் பபாருள் ைள் பெய் வதில்
புைழ் பபற் ற இத்தாலியிை் Castelli நைர், இந்தை் குடினல நை்பைானடயாை
வழங் கியுள் ளது. ரமலும் , 28 மீட்டர் உயரமுனடய கிறிஸ்மஸ் மரத்னத,
சுரலாரவைியா நாட்டிை் Kočevje நைர், நை்பைானடயாை

வழங் கியுள் ளது. ஐரராப்பாவிரலரய மிை உயரமாை ஊசியினல மரம் ,
சுரலாரவைியா நாட்டிை் Pohorje massif எை்ற இடத்தில் உள் ளது. இந்த
மரத்திை் உயரம் 61.80 மீட்டராகும் . ஏறத்தாழ முை்னூறு ஆண்டுைள்
பழனமவாய் ந்த இந்த மரம் , மூை்று மீட்டர் மற் றும் , 54 பெை்டி மீட்டர்
சுற் றளனவயும் , ஒரு மீட்டருை்கு அதிைமாை விட்டத்னதயும்
பைாண்டிருை்கிறது.
துன்புறும் உலகிற் கு கடவுள் ைழங் கும் அவடயொளம் - பமரி
ச பரெொ - இரயசுரவ நம் அனமதி, நம் மகிழ் வு மற் றும் , நம் ஆறுதல்
எை்பனத, கிறிஸ்மஸ் பபருவிழா நமை்கு நினைவுறுத்துகிை்றது திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில்
னவை்ைப்படும் கிறிஸ்மஸ் குடில் மற் றும் , கிறிஸ்மஸ் மரம்
ஆகியவற் னறப் பார்ப்பதற் கு உரராம் மாநைருை்கு வர வாய் ப்புப் பபறும்
திருப்பயணிைள் மற் றும் , உரராம் , மாநைர மை்ைளுை்கு, அனவ,
எை்ைாலத்னதயும் விட, இை்ைாலத்தில் , நம் பிை்னையிை்
அனடயாளங் ைளாை உள் ளை எை்று, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள்
கூறிைார்.

கிறிஸ்மஸ் குடில் , கிறிஸ்மஸ் மரம் ஆகியவற் னற நை்பைானடயாை
வழங் கிய நாடுைளிை் பிரதிநிதிைள் (Vatican Media)
இந்த கிறிஸ்மஸ் குடில் மற் றும் , கிறிஸ்மஸ் மரம் ஆகியவற் னற
நை்பைானடயாை வழங் கியுள் ள இத்தாலி மற் றும் , சுரலாரவைியா

நாடுைளிை் ஏறத்தாழ ஐம் பது பிரதிநிதிைனள, டிெம் பர் 11,
திருப்பீடத்தில் ெந்தித்து உனரயாற் றிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்
அவர்ைள் , இவர்ைளுை்கும் , கிறிஸ்மஸ் குடினலயும் , கிறிஸ்மஸ்
மரத்னதயும் வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில் அனமப்பதற் குப்
பணியாற் றிய அனைவருை்கும் தைது உளமார்ந்த நை்றினயத்
பதரிவிப்பதாைை் கூறிைார். இரயசுரவ நம் அனமதி, நம் மகிழ் வு
மற் றும் , நம் ஆறுதல் எை்பனத, கிறிஸ்மஸ் பபருவிழா நமை்கு
நினைவுறுத்துகிை்றது எை்றும் , கிறிஸ்மஸ் குடிலில் னவை்ைப்படும்
உருவங் ைள் ரபாை்று, நாமும் , சிறிரயாராை, வறிரயாராை மற் றும் ,
தாழ் ெசி
் யுள் ரளாராை மாறரவண்டும் எை்றும் , திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்
அவர்ைள் கூறிைார். பபருந்பதாற் றுரநாய் உருவாை்கியுள் ள
துை்பங் ைனள, இந்த கிறிஸ்மஸ் ைாலத்தில் , மை்ைள் எதிர்பைாள் வது
பற் றிை் குறிப்பிட்ட திருத்தந்னத, இத்துை்பங் ைள் மத்தியில் , ைடவுள்
இவ் வுலகிற் கு வழங் கும் அனடயாளம் இரயசு (ைாண்ை. லூை். 2:12) எை்று
கூறிைார். கிறிஸ்மஸ் குடில் , நற் பெய் தி கூறும் ஏழ் னமனய
எடுத்துனரை்கிை்றது எை்றும் , அது, திருை் குடும் பம் மற் றும் , அை்குடிலில்
னவை்ைப்பட்டுள் ள பல் ரவறு மைிதர்ைள் மற் றும் , விலங் குைள் பற் றி
தியாைிை்ை நமை்கு அனழப்பு விடுை்கிை்றது எை்றும் திருத்தந்னத
கூறிைார். இந்த நிைழ் வில் ைலந்துபைாண்ட சுரலாரவைிய நாட்டு
பவளியுறவுத் துனற அனமெ்ெர் உட்பட அனைவருை்கும் கிறிஸ்மஸ்
நல் வாழ் த்துை்ைனளை் கூறி, தை் ஆசீனரயும் அளித்தார், திருத்தந்னத
பிராை்சிஸ்.
மவற உவர : ஆண்டைரில் சபருமகிழ் ெ்சி அருள் திரு. பயசு
கருணொநிதி
13 டிெம் பர் 2020 திருவருனைை்ைாலம் மூை்றாம் ஞாயிறு
I. எொயா 61:1-2,10-11
II. 1 பதெரலாைிை்ைர் 5:16-24
III. ரயாவாை் 1:6-8,19-28

https://www.philipchircop.com/
திருவருனைை்ைாலத்திை் மூை்றாம் ஞாயிறு மகிழ் ெசி
் யிை் ஞாயிறு எை
அனழை்ைப்பட்டு, இந்த நாளிை் திருவழிபாட்டு நிறம் 'ரராஸ்' எை
வனரயறுை்ைப் பட்டுள் ளது.
இை்னறய முதல் வாெைம் (ைாண். எொ 61:1-2,10-11) இரண்டு
பகுதிைளாை அனமந்துள் ளது: முதல் பகுதியில் , இனறவாை்கிைர் எொயா
தை் பணியிை் இலை்கு மற் றும் தை்னம பற் றி எடுத்துனரை்கிை்றார்.
இரண்டாவது பகுதியில் , வரவிருை்கும் நை்ைினல ஏற் பைைரவ
வந்துவிட்டதாைவும் , தை் ைடவுளிை் பெயலால் தாை்
பூரிப்பனடவதாைவும் இனறவாை்கிைர் துள் ளிை் குதிை்கிை்றார். இந்த
வாெைத்திை் பிை்புலம் , ஆண்டவரிை் ஊழியை் அல் லது பணியாளை்
எை்னும் பாடரல (ைாண். எொ 42:1,48:16). ஆண்டவரிை் பணியாளை்
எை்னும் தை்னமனய ஒருவர் ஆண்டவரிை் ஆவியாரலரய
பபறுகிை்றார். ஆண்டவரிை் அருள் பபாழிவு ஒருவனர, அவருனடய
பணியாளர் நினலை்கு உயர்த்துவதுடை் ெமூைத்தில் அவருை்பைை்று சில
பணிைனளயும் வனரயனற பெய் கிறது: நற் பெய் தி அறிவித்தல் , உள் ளம்
உனடந்ரதானரை் குணப்படுத்துதல் , விடுதனலனயப் பனறொற் றுதல் ,
விடினவத் பதரிவித்தல் , அருள் தரும் ஆண்டினை அறிவித்தல் . இரத
வாெைப் பகுதினயரய இரயசுவும் தை் பணித்பதாடை்ைத்தில்
பதாழுனைை்கூடத்தில் வாசிப்பதாை லூை்ைா பதிவு பெய் கிை்றார் (ைாண்.
லூை் 4).
இரண்டாவதாை, ஆண்டவராகிய ைடவுள் தைை்கு, 'விடுதனல' மற் றும்
'ரநர்னம' எை்னும் இரண்டு ஆனடைனள அணிவிப்பதாை
இனறவாை்கிைர் பமாழிகிை்றார். நாடுைடத்தலிை் பிை்புலத்தில் இனதப்

பார்த்தால் , அடினமைளாை நாடுைடத்தப்படுவர்ைள் பபரும் பாலும்
நிர்வாணமாை்ைப்படுவர் அல் லது குனறவாை ஆனடைள்
அணிவிை்ைப்படுவர். ஒருவரிை் ஆனடனயை் ைனளதல் எை்பது அவர்
அனைத்னதயும் இழந்துவிட்டார் எை்பதை் அனடயாளம் . ஆனடைள்
ைனளயப்பட்டுை் கிடந்த இஸ்ரரயல் மை்ைளுை்கு, ஆண்டவராகிய ைடவுள் ,
'விடுதனல' மற் றும் 'ரநர்னம' எை்னும் இரண்டு ஆனடைனளை்
பைாடுை்கிை்றார். 'விடுதனல' எை்பது அவர்ைள் வினரவில்
பபறவிருை்கிை்ற ைட்டிை்னமனயயும் , 'ரநர்னம' எை்பது அவர்ைள்
இைிரமல் ைடவுளிை் உடை் படிை்னைை்குப் பிரமாணிை்ைமாை
இருப்பார்ைள் எை்பனதயும் குறிை்கிறது. ரமலும் , 'மணமைை்' மற் றும்
'மணமைள் ' எை்னும் பொல் லாடல் ைள் உடை்படிை்னை நிைழ் னவ
நினைவுறுத்தவரதாடு, இஸ்ரரயல் மை்ைள் பபறுகிை்ற மகிழ் ெசி
் னயயும்
எடுத்துனரை்கிறது. 'ஆண்டவரிை் நாை் பபருமகிழ் ெசி
் அனடரவை்' எை
உரை்ைெ் பொல் கிறார் இனறவாை்கிைர். தை் பெயல் ைளால் அல் ல,
மாறாை, ஆண்டவரிை் அருளாரலரய தைை்கு மகிழ் ெசி
் எை்பனத
உணர்கிறார் எொயா. ஆண்டவரில் ஒருவர் பபறும் மகிழ் ெசி
் , ஒருவர்
பபற் றுள் ள விடுதனல மற் றும் ரநர்னமயில் பவளிப்படுகிறது.
இை்னறய இரண்டாம் வாெைம் (ைாண். 1 பதெ 5:16-24), புைித பவுல்
பதெரலாைிை்ைருை்கு எழுதிய முதல் ைடிதத்திை் இறுதிப் பகுதியிலிருந்து
எடுை்ைப்பட்டுள் ளது. புதிதாை கிறிஸ்தவ நம் பிை்னைை்குள் நுனழந்த
மை்ைளுை்கு சில அறிவுனரைனள வழங் குகிை்றார் பவுல் . அந்த
வனையில் , இனறரவண்டல் பற் றிய அறிவுனரப் பகுதியாை இந்தப் பகுதி
அனமந்துள் ளது. 'மகிழ் ெசி
் யாை இருங் ைள் ,' 'இனறவைிடம்
ரவண்டுங் ைள் ,' 'நை்றி கூறுங் ைள் ' எை்னும் மூை்று பொல் லாடல் ைள்
வழியாை அவர்ைளுனடய இனறரவண்டலிை் தை்னம எப்படி இருை்ை
ரவண்டும் எை்று உணர்த்துகிை்றார். ரமலும் , இதுரவ 'கிறிஸ்து இரயசு
வழியாைை் ைடவுள் பவளிப்படுத்திய திருவுளம் ' எை்று பொல் லி அதை்
ரமை்னமனயை் கூட்டுகிை்றார்.
பதெரலாைிை்ைத் திருஅனவ ஓர் இனளய திருஅனவ. அத்திருஅனவயிை்
உறுப்பிைர்ைள் நாளும் நினறய பிரெ்சினைைனள எதிர்பைாண்டைர்.
துை்பங் ைள் , மற் றவர்ைளிை் பவறுப்பு, நிராைரிப்பு, ரைலிப் ரபெ்சு,
அவமாைம் எை தங் ைளுனடய அண்னட வீட்டாரிடமிருந்து நினறய
இை்ைட்டுைனள எதிர்பைாண்டைர். பவுல் அந்த நைரத்தில் நற் பெய் தி
அறிவிை்கும் ரபாதும் துை்பத்துை்கு ஆளாைார். ஆைாலும் , ஒரு நல் ல
தந்னதயாய் அவர்ைள் ரமல் அை்ைனற பைாண்டிருந்தார்.
ஆனையால் தாை், 'எப்ரபாதும் ,' 'இனடவிடாது,' 'எல் லாெ் சூழ் நினலயிலும் '
எை்று உற் ொைப்படுத்துகிை்றார். ரமலும் , 'தூய ஆவியாரிை்
பெயல் பாட்னடத் தடுத்து விடரவா, அந்த பநருப்னப அனணத்துவிடரவா

ரவண்டாம் !' எை எெ்ெரிை்கிை்றார். ஏபைைில் , அவர்ைள் எதிர்பைாள் ளும்
பிரெ்சினைைள் அவர்ைனளெ் ரொர்வுை்கு உள் ளாை்கி, தங் ைளுனடய
நம் பிை்னை வாழ் விலிருந்து அவர்ைனள பிை்ரநாை்கித் தள் ளிவிடும் எை
அஞ் சிைார்.
ஆைரவ,மகிழ் ெசி
் , இனறரவண்டல் , நை்றி ஆகியவற் றிை் வழியாை
தங் ைள் நம் பிை்னை வாழ் னவ அவர்ைள் தை்ைனவை்ைவும் , தைவனமை்ைவும்
ரவண்டும் எைப் பவுல் விரும் புகிை்றார். ஆண்டவனர னமயமாை
னவத்து வாழும் வாழ் வில் மகிழ் ெசி
் ரமரலாங் கி நிற் கிறது.
நற் பெய் தி வாெைம் (ைாண். ரயாவா 1:6-8,19-28), ைடந்த வார
வாெைத்திை் பதாடர்ெ்சியாை இருை்கிறது. திருமுழுை்கு ரயாவாை் யார்
எை்று அறிமுைம் பெய் கிை்ற நற் பெய் தியாளர் ரயாவாை், பதாடர்ந்து,
அவர் தை்னைப் பற் றியும் , தைை்குப் பிை் வரும் பமசியா பற் றியும்
அறிந்த அறிவுபற் றி ஒரு நிைழ் ெசி
் வழியாை விளை்குகிை்றார். 'நீ ர் யார்?'
எை்று மை்ைள் ரைட்டரபாது, 'நாை் பமசியா அல் ல!' எை்று
பவளிப்பனடயாைெ் பொல் லிவிடுகிை்றார். ரமலும் , 'நாை் ஒரு குரல் '
எை்று தை்னை அனடயாளப்படுத்துகிை்றார். ரமலும் , ரயாவா 3:29இல் ,
'மணமைள் மணமைனுை்ரை உரியவர். மணமைைிை் ரதாழரரா அருகில்
நிை்று அவர் பொல் வனதை் ரைட்கிறார். அதில் அவர் பபருமகிழ் ெசி
்
அனடகிறார். எை் மகிழ் ெசி
் யும் இது ரபாை்றது. இம் மகிழ் ெசி
் எை்னுள்
நினறந்துள் ளது' எை்று திருமுழுை்கு ரயாவாை் கூறுகிறார்.
'நாை் மகிழ் ெசி
் யாை இருை்கிரறை்,' 'நாை் மணமைைிை் குரல் ரைட்பதில்
மகிழ் கிரறை்' எை்று பொல் லும் திருமுழுை்கு ரயாவாைிை்
வார்த்னதைளில் அவருனடய பபருந்தை்னம புலப்படுகிறது.
ஆண்டவரிை் பமசியானவ அறிந்து, அவனரப் பற் றி அறிவித்து,
அவருை்கு வழிவிடுவதில் மகிழ் கிை்றார் ரயாவாை்.
ஆை, முதல் வாெைத்தில் , ஆண்டவர் தரும் விடுதனலயும் ரநர்னமயும்
இனறவாை்கிைர் எொயாவுை்கும் இஸ்ரரயல் மை்ைளுை்கும் மகிழ் ெசி
்
தருகிை்றது. இரண்டாம் வாெைத்தில் , ஆண்டவர் இரயசுரமல்
பைாண்டுள் ள நம் பிை்னை பதெரலாைிை்ை ெமூைத்திை் மகிழ் ெசி
் ை்குை்
ைாரணமாை இருை்கிறது. நற் பெய் தி வாெைத்தில் , ஆண்டவர் பற் றிய
அறிவு திருமுழுை்கு ரயாவானுை்கு மகிழ் ெசி
் தருகிறது.
இை்னறய இனறவார்த்னத வழிபாடு நம் வாழ் வுை்குெ் பொல் வது
எை்ை? நம் வாழ் விை் இலை்கு மகிழ் ெசி
் ரய. நாம் அனைவரும் இந்த
ஒற் னற வார்த்னதை்ைாைத்தாை் வாழ் கிரறாம் , இருை்கிரறாம் ,
இயங் குகிரறாம் . ஆைால் , பல ரநரங் ைளில் நம் விரல் ைளுை்கினடயில்
நழுவும் தண்ணீர ் ரபால மகிழ் ெசி
் நம் உள் ளங் னைைளிலிருந்து நழுவி

விடுகிறது. சில ரநரங் ைளில் நாரம மகிழ் ெசி
் எை்னும் தண்ணீனர நம்
னைைளிலிருந்து உதறி விடுகிரறாம் . ஆண்டவரில் அனடயும்
மகிழ் ெசி
் ரய சிறந்த மகிழ் ெசி
் . 'ஆண்டவரிை் மகிழ் ரவ நம் வலினம'
எை்கிறார் பநரைமியா (ைாண். பநரை 8:10).
இந்த மகிழ் ெசி
் னய நாம் எப்படி அனடவது?
(அ) விடுதனல மற் றும் ரநர்னம வழியாை - 'பாவம் பெய் யும் எவரும்
பாவத்திற் கு அடினம. வீட்டில் அடினமை்கு நினலயாை இடமில் னல'
எை்கிறார் இரயசு (ைாண். ரயாவா 8:34). ரமலும் , 'உண்னம உங் ைளுை்கு
விடுதனல அளிை்கும் ' எை்கிறார் (ைாண். ரயாவா 8:32). விடுதனல
அல் லது ைட்டிை்னம உணர்வுதாை் நமை்கு மகிழ் ெசி
் தரும் . தவறாை
பழை்ைங் ைள் அல் லது உறவுநினலைள் அல் லது பணிைள் அல் லது
எண்ணங் ைளுை்கு நாம் அடினமயாை இருந்தால் நம் மகிழ் ெசி
் னய நாம்
இழை்கிரறாம் . பதாடர்ந்து, 'ரநரிய நடத்னத' நமை்கு இயல் பாைரவ
மகிழ் ெசி
் னயத் தருகிறது.
(ஆ) பதளிந்த பதரிவு (discernment) - சில ரநரங் ைளில் நம் பதரிவுைள்
நம் மகிழ் ெசி
் னயை் பைடுத்துவிடுகிை்றை. தவறாை நபனரத் பதரிவு
பெய் வது, தவறாை பானதனயத் பதரிவு பெய் வது எை பல ரநரங் ைளில்
ெரியாை பதரிவுைனள எடுை்ை நாம் தவறிவிடுகிரறாம் . இரண்டாம்
வாெைத்தில் பவுல் ஒரு ஃபார்முலா ைற் றுத்தருகிறார்: 'அனைத்னதயும்
சீர்தூை்கிப் பாருங் ைள் . நல் லனதப் பற் றிை்பைாள் ளுங் ைள் . எல் லா
வனையாை தீனமைனளயும் விட்டு விலகுங் ைள் .' ஆை, அனைத்னதயும்
சீர்தூை்கிப் பார்த்து, அல் லனத விலை்கி நல் லனதப் பற் றிை்பைாள் ளும்
ஒருவர் ெரியாை பதரினவ எடுை்கிறார். அத்பதரிவு அவருை்கு மகிழ் ெசி
்
தருகிறது.
(இ) குரல் ரைட்டல் , குரலாய் இருத்தல் - மணமைைிை் குரல் ரைட்பதில்
மகிழும் ரதாழராகிய ரயாவாை், பானலநிலத்தில் அவருனடய குரலாை
நிற் கிறார். இனறவைிை் குரனலை் ரைட்பதும் , அவரிை் குரலாை நாை்
மாறுவதும் எைை்கு மகிழ் ெசி
் தருகிறது.
இறுதியாை, 'எை் மீட்பராம் ைடவுனள நினைத்து எைது மைம் ரபருவனை
பைாள் கிை்றது' எை இை்னறய பதிலுனரப்பாடலில் அை்ைளிை்கிறார்
மரியாள் (ைாண். லூை் 1). ைடவுனள நினைத்தரல ரபரிை்பம் .
ஏபைைில் , அவரர நம் மகிழ் ெசி
் யிை் ஊற் று. அருள் திரு. பயசு
கருணொநிதி, மதுனர உயர்மனறமாவட்டம் , இனணப் ரபராசிரியர்,
புைித பவுல் இனறயியல் பயிற் சியைம் , திருெ்சி - 620 001, அனழை்ை:
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விவிலிய ்ப டல் : உயிர்ப்புக்குப் பின்னும் ச ொடரும் புதுவமகள்
3 - செபரொம் லூயிஸ்
- திரபரியை் ைடலில் நிைழ் ந்த ஏராளமாை
மீை்பிடிப்பு பதளிவாை ஒரு புதுனமயாைத் பதரிந்தாலும் , அனதவிட,
இை்னும் சில அழைாைப் புதுனமைளும் அங் கு நிைழ் ந்தனத நாம்
உணரலாம் . தை் உயிர்ப்னப, ஓர் உலை அதிெயமாை விளம் பரப்படுத்த
இரயசு நினைத்திருந்தால் , அவர், ைல் லனறயிலிருந்து உயிர்த்தனத,
எருெரலம் மை்ைள் அனைவரும் ைாணை்கூடிய மாபபரும் ஒரு ைாட்சியாை
மாற் றியிருை்ைலாம் . அவரது பாடுைனளயும் , மரணத்னதயும் மை்ைள்
ைண்டதுரபாலரவ, அவரது உயிர்ப்னபயும் அவர்ைள் ைண்டிருந்தால் , அது
உலை மைாப் புதுனமயாை மாறியிருை்கும் . அரதவண்ணம் , இரயசு, தை்
உயிர்ப்னப, ஒரு பவற் றியாைை் பைாண்டாட வினழந்திருந்தால் ,
உயிர்த்பதழுந்ததும் , தை்னை மரணத்திற் கு உட்படுத்திய பிலாத்து,
தனலனமை்குரு மற் றும் ஏனைய மதத்தனலவர்ைளுை்கு முதலில்
ரதாை்றியிருை்ை ரவண்டும் .

படனைவிட்டு இறங் கியவுடை் ைரியிைால் தீ மூட்டியிருப்பனதயும்
அதை்மீது மீை் னவத்திருப்பனதயும் அவர்ைள் ைண்டார்ைள் . - ரயாவாை்
21:9
இனவ எனதயும் பெய் யாமல் , இரயசு, அை்னை மரியா, சீடர்ைள் , தை்
நண்பர்ைள் ஆகிரயானர மட்டுரம ெந்தித்தார். அை்னை மரியானவ
அவர் ெந்தித்தார் எை்று நற் பெய் திைள் எதுவும் பொல் லவில் னல

எைினும் , அவர் ைட்டாயம் தை் அை்னைனய முதலில் ெந்தித்து ஆறுதல்
வழங் கியிருப்பார் எை்பனத நாம் நம் பலாம் .
இந்த நம் பிை்னைனய, திருத்தந்னத புைித 2ம் ரயாவாை் பவுல் அவர்ைள் ,
1997ம் ஆண்டு, ரம மாதம் வழங் கிய ஒரு புதை் மனறை்ைல் வி உனரயில்
இவ் வாறு கூறியுள் ளார்: "உயிர்த்த இரயசு, அை்னை மரியாவுை்கு முதை்
முதலாைத் ரதாை்றிைார் எை்று எண்ணுவது ெரியாைது. இரயசுவிை்
ைல் லனறை்குெ் பெை்ற ஏனைய பபண்ைளுடை் அை்னை மரியா
பெல் லவில் னல எை்பது, (ைாண்ை. மாற் . 16:1; மத். 28:1) இந்த
எண்ணத்னத உறுதிபெய் கிறது. சிலுனவயடியில் இறுதிவனர தை்னுடை்
இருந்த பபண்ைனள, இரயசு, தை் உயிர்ப்பிை் தூதர்ைளாை மாற் றிட
தீர்மாைித்தார். அந்தத் தூதர்ைளில் , முதை்னமயாை தூதராை, அவர்,
தை் அை்னைனயத் பதரிவு பெய் தார் எை்பனத, நாம் உறுதியாை
நம் பலாம் ."
தை் உயிர்ப்பு, உலைத்திற் கு, குறிப்பாை, தை்னைை் பைாை்றவர்ைளுை்கு,
ஒரு பாடமாை, ஓரு பவற் றி விழாவாை, ஒரு மந்திரை்ைாட்சியாை
அனமயரவண்டும் எை்பது, இரயசுவிை் ரநாை்ைம் அல் ல. இவ் வுலை
வாழ் வில் , தை்னுடை், இை்பத்திலும் , துை்பத்திலும் உடை்வந்த
சீடர்ைனளயும் , தைை்கு பநருங் கியவர்ைனளயும் , நம் பிை்னையால்
நினறத்து, இைி அவர்ைள் பதாடரவிருை்கும் ரபாராட்டத்தில்
அவர்ைளுை்கு உறுதினய வழங் குவது ஒை்ரற, இரயசுவிை் ரநாை்ைமாை
அனமந்தது. இந்த ரநாை்ைத்னத நினறரவற் ற, இரயசு, அவர்ைனள
பலமுனற ெந்தித்தார். அெ்ெந்திப்புைளிை் ஓர் உெ்ெைட்டமாை, திரபரியை்
ைடல் அருரை நடந்த புதுனமனய நாம் எண்ணிப்பார்ை்ைலாம் .
ரயாவாை் நற் பெய் தி 21ம் பிரிவில் பதிவாகியுள் ள இந்நிைழ் வு,
சீடர்ைளிை் மைத்தளர்ெ்சினய முதலில் பதிவு பெய் துள் ளது. இரயசுவிை்
ைல் வாரி மரணத்திற் குப்பிை், அவனர நம் பி வாழ் வனதவிட, தங் ைள்
பனழய வாழ் வுை்கு திரும் புவது ரமல் எை்ற தீர்மாைத்துடை் மீை்பிடிை்ைெ்
பெை்றரபாது, திரபரியை் ைடலருரை இரயசு அவர்ைனளெ் ெந்தித்தார்.
அெ்ெந்திப்னப, ரயாவாை் நற் பெய் தியில் இவ் வாறு வாசிை்கிரறாம் :
ரயாவாை் 21: 3ஆ-7 அை் று இரவு அவர்ைளுை்கு மீை் ஒை் றும்
கினடை்ைவில் னல. ஏற் பைைரவ விடியற் ைானல ஆகியிருந்தது. இரயசு
ைனரயில் நிை் றார். ஆைால் அவர் இரயசு எை் று சீடர்ைள் அறிந்து
பைாள் ளவில் னல. இரயசு அவர்ைளிடம் , “பிள் னளைரள! மீை் ஒை் றும்
படவில் னலயா?” எை் று ரைட்டார். அதற் கு அவர்ைள் , “இல் னல”
எை் றார்ைள் . அவர், “படகிை் வலப்பை்ைத்தில் வனல வீசுங் ைள் ; மீை்
கினடை்கும் ” எை் று அவர்ைளிடம் கூறிைார். அவர்ைளும் அவ் வாரற
வீசிைார்ைள் . மீை் ைள் மிகுதியாய் அைப்பட்டதால் அவர்ைளால் வனலனய

இழுை்ை முடியவில் னல. இரயசுவிை் அை் புெ் சீடர் அனதை் ைண்டு
ரபதுருவிடம் , “அங் கு நிற் பவர் ஆண்டவர்தாம் ” எை் றார். அனதை்
ரைட்டவுடை் தம் ஆனடனயை் ைனளந்திருந்த சீரமாை் ரபதுரு ஆனடனய
இடுப்பில் ைட்டிை்பைாண்டு ைடலில் குதித்தார்.
ைனரயில் நிை்றவண்ணம் , பைல் ரநரத்தில் தங் ைனள மீை்பிடிை்ைப்
பணித்த அந்த மைிதர் யார் எை்பது பதரியாதரபாதும் , ஏரதா ஒரு
மந்திரெ் ெை்தியால் ைட்டுண்டு வனல வீசிைர், சீடர்ைள் . இரபவல் லாம்
வனலயில் விழாத மீை்ைள் , பைல் ரநரத்தில் ஏராளமாய் வந்து விழுந்தை.
முை்பு ஒருமுனற, இரதரபால் பைைெரரத்து ஏரியில் நடந்த புதுனம,
சீடர்ைளிை் நினைவில் ரதாை்றியிருை்கும் . ஏராளமாை மீை்ைள்
சிை்கியனதை் ைண்ட 'இரயசுவிை் அை்புெ் சீடர்', ரபதுருவிடம் , “அங் கு
நிற் பவர் ஆண்டவர்தாம் ” எை்றார். அனதை் ரைட்டவுடை், சீரமாை்
ரபதுரு, ஆண்டவனர ரநாை்கி வினரந்தார்.
பைைெரரத்து ஏரியிலும் , திரபரியை் ைடலிலும் நடந்த இரு
புதுனமைனளயும் இனணத்துெ் சிந்திை்கும் ரபாது, சீரமாை்
ரபதுருவுை்கும் , இரயசுவுை்கும் இனடரய நிலவிய உறவில் ஒரு புதிய
ஆழம் உருவாைனதப் புரிந்துபைாள் கிரறாம் . பைைெரரத்து ஏரியில்
கினடத்த பபருமளவு மீை்பிடிப்னபை் ைண்டதும் , ரபதுரு இரயசுவிை்
ைாலில் விழுந்து, "ஆண்டவரர, நாை் பாவி, எை் னைவிட்டுப்
ரபாய் விடும் " (லூை்ைா 5:8) எை்று ரவண்டிைார்.
திரபரியை் ைடலில் மீை்பிடிை்ை வருவதற் கு முை், இரயசுனவத் தைை்குத்
பதரியாது எை்று மறுதலித்த பாவி தாை் எை்பனத நை்கு உணர்ந்திருந்த
ரபதுரு, இம் முனற, பபருமளவு மீை்பிடிப்னபை் ைண்டதும் , இரயசுனவ
விட்டு விலகிெ்பெல் ல எண்ணாமல் , இரயசுனவ ரநாை்கிெ் பெல் கிறார்.
ரபதுருனவத் பதாடர்ந்து, ஏனையெ் சீடர்ைள் ைனரனய அனடந்தரபாது,
ஆைந்த அதிர்ெ்சிபயாை்று அவர்ைளுை்குை் ைாத்திருந்தது. அங் கு
அவர்ைள் ைண்ட ைைிவுநினறந்த ஒரு ைாட்சினய, ரயாவாை்
நற் பெய் தியில் இவ் வாறு வாசிை்கிரறாம் :
ரயாவாை் 21: 8-14 மற் றெ் சீடர்ைள் மீை் ைளுடை் வனலனய
இழுத்துை்பைாண்டு படகிரலரய வந்தார்ைள் ... படனைவிட்டு

இறங் கியவுடை் ைரியிைால் தீ மூட்டியிருப்பனதயும் அதை் மீது மீை்
னவத்திருப்பனதயும் அவர்ைள் ைண்டார்ைள் . அங் கு அப்பமும் இருந்தது...
இரயசு அவர்ைளிடம் , “உணவருந்த வாருங் ைள் ” எை் றார். சீடர்ைளுள்
எவரும் , “நீ ர் யார்?” எை் று இரயசுவிடம் ரைட்ைத் துணியவில் னல.
ஏபைைில் , அவர் ஆண்டவர் தாம் எை் று அவர்ைள் அறிந்து
பைாண்டார்ைள் . இரயசு அவர்ைள் அருகில் வந்து, அப்பத்னத எடுத்து

அவர்ைளிடம் பைாடுத்தார்; மீனையும் அவ் வாரற பைாடுத்தார்.
இவ் வாறு, இரயசு இறந்து உயிருடை் எழுப்பப்பட்ட பிை் பு தம் சீடருை்கு
இப்ரபாது மூை் றாம் முனறயாைத் ரதாை் றிைார்.
படனைவிட்டு இறங் கியவுடை் ைரியிைால் தீ மூட்டியிருப்பனதயும்
அதை் மீது மீை் னவத்திருப்பனதயும் அவர்ைள் ைண்டார்ைள் (ரயாவாை்
21:9) எை்று இப்பகுதியில் வாசிை்கிரறாம் . 'ைரியிைால் தீ
மூட்டப்பட்டிருை்கும் ' இந்தை் ைாட்சி, இரயசு தை் பாடுைனளெ் ெந்தித்த
அந்த இரனவ நமை்கு நினைவுறுத்துகிறது. அங் கு, தனலனமை்குருவிை்
வீட்டு முற் றத்தில் பணியாளர்ைளும் ைாவலர்ைளும் ைரியிைால் தீ மூட்டி
அங் ரை நிை் று குளிர்ைாய் ந்து பைாண்டிருந்தார்ைள் (ரயாவாை் 18:18)
எை்று ரயாவாை் குறிப்பிட்டுள் ளார். அவர்ைரளாடு நிை்று குளிர்
ைாய் ந்துபைாண்டிருந்த ரபதுருவிடம் , "நீ யும் இம் மைிதனுனடய
சீடர்ைளில் ஒருவை் தாரை?" எை்ற ரைள் வி எழுந்தரபாது, தைை்கு
இரயசுனவத் பதரியாது எை்று ரபதுரு மறுதலித்தார்.
தனலனமை்குருவிை் வீட்டு முற் றத்தில் மூட்டப்பட்டிருந்த பநருப்பு,
ரபதுருவிை் மறுதலிப்புை்கு ஓர் அனடயாளமாை இருந்ததுரபால் ,
திரபரியை் ைடலருரை மூட்டப்பட்ட பநருப்பு, ரபதுரு இரயசுனவ
முழுனமயாை ஏற் றுை்பைாண்டதற் கு ஓர் அனடயாளமாை மாறுகிறது.
ைானல உணவு முடிந்ததும் , இரயசுவுை்கும் , ரபதுருவுை்கும் இனடரய
நிைழ் ந்த ஒரு ெந்திப்பு விவரிை்ைப்பட்டுள் ளது (ரயாவாை் 21:15-24).
இெ்ெந்திப்பில் , ரபதுருவிை் அை்பு பனறொற் றப்பட்டது; பபாறுப்பு
ஒப்பனடை்ைப்பட்டது. தாை் நிறுவ வந்த இனறயரசிை் பணினய
முை்ைிை்று நடத்த, ரபதுருனவ அழுத்தந்திருத்தமாய் ரைட்டுை்
பைாண்டார் இரயசு. அந்தப் பணினயெ் பெய் வதற் கு, ரபதுரு, தை்
உயினரரய பலியாைத் தரரவண்டும் எை்பனதயும் பதளிவாைை்
கூறிைார். அந்தப் பணியில் , அவர் தை் வாழ் வுப்பயணத்தில் தடுமாறி
வீழ் ந்தாலும் , இரயசு அவருடை் எை்றும் உடைிருப்பார் எை்ற உறுதினய,
ரபதுரு இெ்ெந்திப் பில் பபற் றார்.
1992ம் ஆண்டு ஸ்பபயிை் நாட்டிை் பார்ெரலாைா நைரில் நிைழ் ந்த
ஒலிம் பிை் வினளயாட்டுை்ைளில் , 400 மீட்டர் ஓட்டம் துவங் கியது. உலை
அளவில் தங் ைப்பதை்ைம் பபற் றிருந்த பிரித்தாைிய வீரர், படபரை்
பரட்மண்ட் (Derek Redmond) அவர்ைள் , பதை்ைம் பவல் லும் ைைவுடை்,
தை் ஓட்டத்னதத் துவை்கிைார். 150 மீட்டர் தூரம் ஓடியரபாது, அவரது
வலதுைால் தனெநாரில் உருவாை பிரெ்ெனையால் , அவர் தடை்ைளத்தில்
விழுந்தார். ஒரு சில பநாடிைளில் , மீண்டும் எழுந்து, வலதுைானல
பநாண்டியபடிரய, ஓட்டத்னதத் பதாடர்ந்தார்.

அவ் ரவனளயில் , பார்னவயாளர்ைள் பகுதியிலிருந்து, படபரை்கிை்
தந்னத, ஜிம் பரட்மண்ட் அவர்ைள் , பாதுைாப்பு வீரர்ைனளத் தாண்டி
ஓடிவந்து, மைனைத் தாங் கியபடிரய உடை் ஓடிைார். "படபரை், இனத நீ
ஓடரவண்டும் எை்று ைட்டாயமில் னல" எை்று தந்னத கூறிைார். மைரைா,
ைண்ைளில் ைண்ணீர ் மல் ை, "நாை் இனத எப்படியாவது ஓடி முடிை்ை
விரும் புகிரறை்" எை்று பொை்ைதும் , "ெரி வா, நாம் ரெர்ந்து ஓடுரவாம் "
எை்று கூறி, மைனை, தை் ரதாள் ைளில் ொய் த்துை்பைாண்டு ஓடிைார்,
தந்னத. இறுதி இலை்னை பநருங் கியரபாது, அந்த இறுதி சில மீட்டர்
தூரத்னத இனளயவர் படபரை் தைிரய ஓடி முடிை்கும் படி தந்னத
அனுப்பினவத்தார். ைாயமுற் ற மைனை ரதாளில் தாங் கியவண்ணம்
தந்னத ஓடிய அை்ைாட்சி, ஒலிம் பிை் வரலாற் றில் தைிபயாரு இடம்
வகிை்கிறது.
சீடர்ைள் ஓடிை்பைாண்டிருந்த வாழ் ை்னைப் பந்தயத்தில் , ைல் வாரி
ைாட்சிைளால் ைாயமுற் று விழுந்தைர். பந்தயத்திலிருந்து விலகி, தங் ைள்
பனழய வாழ் னவத் பதாடர விரும் பிைர். பந்தயத்திடலில் , ைாயமுற் றுை்
கிடந்த அவர்ைனளத் தூை்கி நிறுத்தி, அவர்ைரளாடு உடை் பயணிை்ைரவ,
இரயசு உயிர்ப்புை்குப்பிை், அவர்ைனள, பல முனற ெந்தித்தார்.
திரபரியை் ைடலில் நிைழ் ந்த இப்புதுனமயில் , ஏராளமாை மீை்பிடிப்பு
பதளிவாை ஒரு புதுனமயாைத் பதரிந்தாலும் , அனதவிட, இை்னும் சில
அழைாைப் புதுனமைளும் அங் கு நிைழ் ந்தனத நாம் உணரலாம் . தங் ைள்
பனழய மீை்பிடிை்கும் வாழ் வுை்குத் திரும் பிெ்பெல் ல வினழந்த சீடர்ைனள
மீண்டும் , மைிதர்ைனளப் பிடிை்கும் பணிை்கு இரயசு அனழத்தது, ஓர்
அை்னைை்குரிய பாெத்ரதாடு ைனரயில் அவர்ைளுை்ைாை ைானல
உணனவ ஏற் பாடு பெய் தது, ரபதுருனவ மீண்டும் தை்னுடை் முழு
ஒப்புரனவப் பபறனவத்தது, அவருை்கு தனலனமப்பணினய
ஒப்பனடத்தது எை்ற அனைத்தும் புதுனமைரள!
வாழ் பவனும் ஓட்டத்தில் , பிரெ்ெனைைளால் ைாயமுற் று, நாம்
வீழும் ரபாது, குறிப்பாை, இந்தை் பைாள் னளரநாய் ைாலத்தில்
மைத்தளர்ெ்சியால் நாம் வீழும் ரநரங் ைளில் , நம் னமத் தூை்கி நிறுத்தி,
நமது ஓட்டத்னதத் பதாடரவும் , அதனை நினறவு பெய் யவும் உயிர்த்த
இரயசு உதவுகிறார் எை்பனத, நம் வாழ் விை் ஒவ் பவாரு நாளிலும்
உணர, இனறயருனள இனறஞ் சுரவாம் .
நொட்டு நடப் பு : பெலம் 8 ைழி ெொவல ைழக்கு: உெ்ெ நீ திமன்றம்
தீர்ப்பில் என்ன செொல் கிறது? பி பி சி மிழ் - ரெலம் - பெை்னை 8
வழிெ்ொனல திட்ட அறிவிை்னையில் குறிப்பிடப்பட்ட நிலங் ைனள
னையைப்படுத்தும் பணினய இந்திய பநடுஞ் ொனலத்துனற ஆனணயம்
பதாடரலாம் எை்று உெ்ெ நீ திமை்றம் தீர்ப்பளித்துள் ளது. இது

பதாடர்பாை இந்திய பநடுஞ் ொனலத்துனற, தமிழை அரசு ஆகியனவ
ைடந்த ஆண்டு பதாடர்ந்த ரமல் முனறயீட்டு வழை்னை உெ்ெ நீ திமை்ற
நீ திபதிைள் ஏ.எம் . ைாை்வில் ைர், பி.ஆர். ைவாய் , கிருஷ்ண முராரி
ஆகிரயார் அடங் கிய அமர்வு விொரித்து பெவ் வாய் ை்கிழனம (டிெம் பர் 8)
தீர்ப்பளித்தது. அதில் , "இந்த விவைாரத்தில் திட்டம் பதாடர்பாை இந்திய
பநடுஞ் ொனலத்துனற ஆனணயமும் தமிழை அரசும் பவளியிட்டுள் ள
அறிவிை்னை அடிப் பனடயில் ரமற் பைாள் ளப்பட்ட நிலம் - வனை மாற் றல்
நடவடிை்னை தவறாைது எை்று பெை்னை உயர் நீ திமை்றம்
குறிப்பிட்டனத உெ்ெ நீ திமை்றம் ஏற் றுை் பைாண்டிருை்கிறது," எை்று
நீ திபதிைள் கூறியுள் ளைர்.
"தங் ைளுை்கு பொந்தமில் லாத நிலத்னத தங் ைளுை்கு ொதைமாை
னையைப்படுத்திய நடவடிை்னைை்ைாை ரமற் பைாள் ளப்பட்ட
நனடமுனறைனள பனழய நினலை்ரை மாற் ற உயர் நீ திமை்றம்
பிறப்பித்த உத்தரனவ உெ்ெ நீ திமை்றம் ஏற் றுை் பைாண்டுள் ளது. அதில்
தங் ைளிை் தனலயீடு ரதனவயில் னல," எை்று உெ்ெ நீ திமை்றம் தீர்ப்பில்
பதரிவித்துள் ளது. "அரத ெமயம் , சுற் றுெ்சூழல் மற் றும் வைப்பாதுைாப்பு
ெட்டங் ைளிை்கீழ் ெம் பந்தப்பட்ட துனறைள் வழங் கிய அனுமதியிை்
ெரிபார்ப்புத்தை்னம, அனவ பெல் லுபடியாகுமா எை்பது குறித்து உயர்
நீ திமை்ற விொரனணயிரலரய பாதிை்ைப் படுவதாைை் ைருதப்படும்
மனுதாரர்ைள் முனறயிடவில் னல. எைரவ, அந்த விவைாரத்னத உயர்
நீ திமை்றத்திரலா ெரியாை அனமப்பிடரமா முனறயிட அவர்ைளுை்கு
உரினம உள் ளது," எை்று உெ்ெ நீ திமை்றம் கூறியுள் ளது.
"மத்திய, மாநில அரசுைள் பவளியிட்ட அறிவிை்னைை்கு எதிராை உயர்
நீ திமை்றத்திை் தீர்ப்புை்கு எதிராை முனறயீடு மட்டுரம உெ்ெ
நீ திமை்றத்தில் பெய் யப்பட்டுள் ளது. அந்த தீர்ப்னப தள் ளுபடி பெய் ய
ரவண்டும் எை்று மட்டுரம இந்திய பநடுஞ் ொனலத்துனற ொர்பில்
ரைாரிை்னை விடுை்ைப்பட்டது. எைரவ, இந்த திட்டத்தால் சுற் றுெ்சூழல்
தாை்ைரமா அனத முை்பைடுப்பது பதாடர்பாை எடுை்ைப்படும்
முடிவுை்குள் ரளா தனலயிட நாங் ைள் விரும் பவில் னல. ஒருரவனள,
வைத்துனற அல் லது சுற் றுெ்சூழல் ெட்டங் ைளிை்படி ெம் பந்தப்பட்ட
துனறைளால் முடிவுைள் வழங் ைப்பட்டிருந்தால் , முந்னதய வழை்குைளில்
ைனடப்பிடித்த நனடமுனறப்படி அந்த விவைாரத்னத உெ்ெ நீ திமை்றம்
ைவைித்திருை்கும் ," எை்று நீ திபதிைள் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டைர்.
அந்த வனையில் , உெ்ெ நீ திமை்றத்தில் நில உரினமயாளர்ைள் ,
பாதிை்ைப்பட்டவர்ைள் , எதிர் மனுதாரர்ைள் தாை்ைல் பெய் த
ரமல் முனறயீட்டு மனுை்ைனள தள் ளுபடி பெய் வதாை நீ திபதிைள்
குறிப்பிட்டைர்.

அரத ெமயம் , அறிவிை்னையிை் பிரிவு 2(2), 3ஏ ஆகியவற் றிை் கீழ் , நில
வனை மாற் றல் பெய் த நடவடிை்னை தவறு எை்று உயர் நீ திமை்றம்
தீர்ப்பில் குறிப்பிட்ட உத்தரனவ உெ்ெ நீ திமை்றம் உறுதிப்படுத்துகிறது
எை்று நீ திபதிைள் பதளிவுபடுத்தியுள் ளைர்.
இந்த விவைாரத்தில் ெட்டத்துை்கு உட்பட்டு ரதசிய பநடுஞ் ொனல 179ஏ,
179பி இனடயிலாை விரிவாை்ை பணிைளுை்ைாை முனறப்படி நிலம்
னையை அறிவிை்னைனய பவளியிட்டு, மத்திய அரரொ ரதசிய
பநடுஞ் ொனலத்துனற ஆனணயரமா பணிைனளத் பதாடரலாம் எை்று
குறிப்பிட்டு, இந்த விவைாரம் பதாடர்பாை விொரனணனய உெ்ெ
நீ திமை்றம் முடித்து னவத்துள் ளது.
உெ்ெ நீ திமை்றம் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள் ள ரதசிய பநடுஞ் ொனல 179ஏ
எை்பது, ரெலம் , அரயாத்தியாபட்டிைம் , பாப்பிபரட்டிபட்டி, அரூர்,
ஊத்தங் ைனர, திருப்பத்தூர் மற் றும் வாணியம் பாடினய இனணை்கும்
ரதசிய பநடுஞ் ொனல 48 வனரயிலாை ொனலயாகும் . ரதசிய
பநடுஞ் ொனல 179பி எை்பது, அரூர் அருரை பதாடங் கி பெை்னைனய
அடுத்த தாம் பரம் அருரை ரதசிய பநடுஞ் ொனல 32இல் முடிவனடயும்
ொனலயும் . இந்த பானதைளில் தாை் ரெலம் எட்டு வழிெ்ொனல திட்டம்
உத்ரதசிை்ைப்பட்டிருை்கிறது.
திட்டம் , ைழக்கு: பின்னணி என்ன?
1. இந்திய அரசிை் பாரத்மாலா பரிரயாெ் ைா எை்ற ொனல
ரபாை்குவரத்து திட்டத்திை்கீழ் 34,800 கி.மீ தூரத்துை்கு ரூ. 5.35 லட்ெம்
ரைாடி மதிப்பில் ொனல ரபாை்குவரத்து திட்டத்னத பதாடங் ை மத்திய
அரசு உத்ரதசித்துள் ளது. இதில் 2,921 கி.மீ தூரத்துை்ைாை பநடுஞ் ொனல
ைட்டி முடிை்ைப்பட்டுள் ளதாை அரசு கூறியுள் ளது.
2. ெரை்கு மற் றும் பயணிைள் ரபாை்குவரத்னத எளினமப்படுத்தவும்
பயண ரநரத்தில் இரண்டனர மணி ரநரம் குனறை்கும் ரநாை்குடனும்
இந்த திட்டம் பெயல் படுத்தப்படுவதாை மத்திய அரசு கூறுகிறது.
3. இதை் ஒரு அங் ைமாை, ரெலம் - பெை்னை இனடயிலாை 277.3 கிரலா
மீட்டர் தூரத்துை்ைாை எட்டு வழிெ்ொனலனய ரூ.10 ஆயிரம் ரைாடி
மதிப்பீட்டில் நினறரவற் ற இந்திய பநடுஞ் ொனலத்துனறயும் தமிழை
அரசும் திட்டமிட்டுள் ளை.
4. ரெலம் , தருமபுரி, திருவண்ணாமனல, கிருஷ்ணகிரி, ைாஞ் சிபுரம்
ஆகிய மாவட்டங் ைள் வழியாை ொனல அனமப்பது திட்டத்திை் ரநாை்ைம் .

5. இதற் ைாை 1,900 பெை்ரடர் நிலத்னத னையைப்படுத்த தமிழை அரசு
ஆனண பவளியிட்டது. இந்த திட்டத்தால் பல ஆயிரை்ைணை்ைாை
விவொய நிலங் ைள் பறிை்ைப்படும் , ைாடுைள் , மனலைள் அழிை்ைப்படும்
எை சுற் றுெ்சூழல் பெயல் பாட்டாளர்ைள் அெ்ெம் பதரிவித்து
வருகிை்றைர்.
6. இந்த திட்டத்துை்கு தனட விதிை்ைை் ரைாரி பாதிை்ைப்பட்ட நில
உரினமயாளர்ைள் , விவொயிைள் , அை்புமணி ராமதாஸ், வழை்குனரஞர்
சூர்யபிரைாெம் , பி.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி, எஸ்.யுவராெ் , ஆர்.
பெளந்தர்ராெை் உள் ளிட்ரடார் ொர்பில் 50-ை்கும் ரமற் பட்ட வழை்குைள்
பெை்னை உயர்நீதிமை்றத்தில் பதாடரப்பட்டிருந்தை.
தீர்ப்பு இந்த வழை்குைனள விொரித்த பெை்னை உயர்நீதிமை்றம் , ைடந்த
ஆண்டு ஏப்ரல் 8-ஆம் ரததி தீர்ப்பு அளித்தது. அதில் , பெை்னை - ரெலம்
இனடயிலாை எட்டு வழிெ்ொனலத் திட்டம் பதாடர்பாை தமிழை அரசு
பிறப்பித்த அறிவிப்பானணனய ரத்து பெய் து உத்தரவிட்டது. ரமலும்
இந்த திட்டத்துை்ைாை னையைப்படுத்தப்பட்ட நிலங் ைனள 8 வார
ைாலத்துை்குள் திரும் ப ஒப்பனடை்ைவும் நீ திமை்றம் உத்தரவிட்டது.
8. திட்டம் பதாடர்பாை ஆரலாெனை அறிை்னை ரத்து பெய் யப்பட
ரவண்டும் , உத்ரதெ திட்டத்தால் வைப்பகுதிைள் , நிலப் பகுதிைள் , நீ ர்
நினலைள் , ைானுயிர்ைள் மற் றும் தாவரங் ைளுை்கு ஏற் படும் பாதிப்புைள்
குறித்து ஆழமாை ஆய் வு பெய் து அறிை்னை தயாரித்த பிறரை திட்டம்
அமல் படுத்தப்பட்டிருை்ை ரவண்டும் எை்று உயர் நீ திமை்றம் உத்தரவில்
ைருத்து கூறியிருந்தது.
9. இந்த உத்தரனவ எதிர்த்து இந்திய பநடுஞ் ொனலத்துனற ஆனணயம்
உெ்ெ நீ திமை்றத்தில் ரமல் முனறயீடு பெய் தது. இனதயடுத்து உயர்
நீ திமை்ற உத்தரவுை்கு இனடை்ைால தனட விதிை்ை மத்திய அரசு விடுத்த
ரவண்டுரைானள உெ்ெ நீ திமை்றம் ைடந்த ஆண்டு ெூை் மாதம்
ஏற் ைவில் னல.
10. ைனடசியாை ைடந்த அை்ரபாடர் மாதம் நடந்த விொரனணயிை்ரபாது,
தற் ரபானதய நினலயில் திட்டத்துை்ைாை சுற் றுெ்சூழல் அனுமதி
ரதனவயில் னல எை்றும் முதலில் மாநில அரசு நிலத்னத னையைப்படுத்த
ரவண்டும் . அதை் பிறரை ெம் பந்தப்பட்ட துனறைளிடம் இருந்து
சுற் றுெ்சூழலுை்கு அனுமதி ரைாரப்படும் எை பொலிசிட்டர் பெைரல்
வாதிட்டார். ஆைால் அதற் கு எதிர் மனுதாரர்ைள் ஒட்டுபமாத்தமாை
ஆட்ரெபம் பதரிவித்திருந்தைர்.

இந்த வழை்னை பதாடை்ைத்தில் நீ திபதி அருண் மிஸ்ரா தனலனமயிலாை
மூை்று நீ திபதிைள் அமர்வு ைாபணாளி மூலம் விொரித்தது. இதில்
அருண் மிஸ்ரா ைடந்த பெப்டம் பர் மாதம் ஓய் வு பபற் றார். அவருை்குப்
பிறகு நீ திபதிைள் ைாை்வில் ைர், பி.ஆர். ைவாய் , கிருஷ்ண முராரி
அடங் கிய அமர்வு ரததி குறிப்பிடாமல் ைடந்த அை்ரடாபர் மாதம் தீர்ப்னப
ஒத்தி னவத்தது. இப்ரபாது தீர்ப்பு
அறிவிை்ைப்பட்டுள் ளது. https://www.bbc.com/tamil/india-55226425
இரங் கல் : மனி ொபிமொனம் = ெொந் தி கியர்ஸ் சுப் ரமணியம் - ெமூக
ஊடகம் ரைானவயில் 10 ரூபாய் ை்கு மதிய ொப்பாடு வழங் கி வந்த
ொந்தி கியர்ஸ் நிறுவைத்திை் உரினமயாளர் சுப்ரமணியம்
மரணமனடந்தார். முைத்னதயும் ைாட்டாமல் , முைவரினயயும்
பதரிவிை்ைாமல் பல லட்ெம் மை்ைளிை் அை்றாட பசியினை குனறந்த
வினலயில் அளித்து வந்த ொந்தி கியர்ஸ் ொந்தி ரொசியல் ெர்வீஸ்
ரெர்மை் சுப்பிரமணியம் அவர்ைள் . அை்ைாரது உடல் ொந்தி ரொசியல்
ெர்வீஸ் நிறுவை வளாைத்தில் பபாதுமை்ைள் அஞ் ெலிை்ைாை னவை்ைப்பட
உள் ளது.

ெொந் தி கியர்ஸ் ெொந் தி பெொசியல் ெர்வீஸ் பெர்மன் சுப் பிரமணியம்
ரைானவ நைரிை் அனடயாளங் ைளில் ஒை்று ொந்தி கியர்ஸ். ைடந்த 1972
ம் ஆண்டு வாை்கில் ொந்தி இை்ஜீைியரிங் அண்டு டிரரடிங் ை் ைம் பபைி
எை்ற பபயரில் சிங் ைாநல் லூரில் இந்த நிறுவைனத சுப் ரமணியம்
பதாடங் கிைார். பிறகு, 1986 ம் ஆண்டு ொந்தி கியர்ஸ் பினரரவட்
லிமிபடட்டாை மாற் றப்பட்டது. பி.எஸ்.ஜி ைல் லூரியில் பாலிபடை்ைிை்

படித்த சுப்ரமணியம் பிறகு, பி.எஸ். ஜி பாலிபடை்ைிை்கில்
இை்ஸ்ட்ரை்டராைப் பணியாற் றிைார். ஆைால் , அவருை்கு ஒரு மிைப்
பபரிய ைைவு இருந்தது. இந்த ைைவுதாை் ொந்தி கியர்ஸ் நிறுவைமாை
மாறியது. கியர்ைள் தயாரிப்பதுதாை் இந்த நிறுவைத்திை் முை்கியப்
பணி. சுப்ரமணியத்திை் திட்டமிடலாலும் ைடும் உனழப்பாலும் கியர்ைள் ,
கியர்ஸ் பாை்ஸ்ைனள தயாரிப்பதில் இந்தியாவில் முை்ைணி
நிறுவைமாை ொந்தி கியர்ஸ் மாறியது. பிற் ைாலத்தில் ரைானவயில்
கியர்ரமை் எை்ற பெல் லப் பபயரும் சுப்ரமணியத்துை்கு உருவாைது.
தற் ரபாது, ொந்தி கியர்ஸ் இனணயதளத்தில் டியூப் இை்பவஸ்ட்பமை்ட்ஸ்
ஆஃப் இந்தியாவிை் துனண நிறுவைமாை குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
ொந்தி கியர்ஸில் பணி புரிவனத பபருனமயாை ைருதுமளவுை்கு
ஊழியர்ைளுை்கு ெம் பளமும் ரபாைசும் வழங் ைப்பட்டது. அரதாடு, ெமூை
நலப்பணிைளிலும் சுப்ரமணியம் தை்னை அர்ப்பணித்து பைாண்டார்.
ைடந்த 1996 ஆம் ஆண்டு தை் மனைவி ொந்தியிை் பபயரில் ொந்தி
ரொசியல் ெர்வீஸஸ் எை்ற பபயரில் அறை்ைட்டனள பதாடங் கிைார்.
ரைானவ சிங் ைாநல் லூரில் இந்த அறை்ைட்டனள நடத்தும் உணவைம் புைழ்
பபற் றது. தரத்திலும் , சுனவயிலும் உயர் தர னெவ ரொட்டல் ைளுை்குெ்
ெவால் விடும் இந்த உணவைம் பெயல் பட்டு வருகிறது. மதிய ொப்பாடு 10
ரூபாய் ... டிபை் வனைைள் பவறும் 5 ரூபாய் எை்றால் நம் ப முடிகிறதா?.
மாதம் முழுை்ை ொப்பிட்டாலும் 1,000 ரூபானய தாண்டாது. சுத்தம்
சுைாதாரமும் உயர்தர ரொட்டல் ைனளரய ரதாற் ைடித்து விடுமளவுை்கு
இந்த உணவைம் பெயல் பட்டு வருகிறது.
சிங் ைாநல் லூரில் இந்த அறை்ைட்டனள நடத்தும் பங் கில் பபட்ரரால்
அடித்தால் ஒரு பொட்டு கூட குனறயாது. மருத்துவபணிைளில் தை்னை
அர்ப்பணித்து பைாண்ட ொந்தி ரொசியல் ெர்வீஸ் மருத்துவமனையும்
நடத்துகிறது. மருத்துவமனையில் ைட்டணம் ரூ.30 தாை். ஏனழைளுை்கு
குனறந்த வினலயில் அதாவது 30 ெதவிகிதம் குனறத்து மருந்து
மாத்தினரைள் வழங் ைப்படுகிறது. ொந்தி ரொசியல் ெர்வீஸ் அனமப்பால்
இலவெ மிை்மயாைமும் பெயல் படுத்தப்பட்டு வருகிை்றது.
இப்படி, பதாழிலிலும் ெமூை ரெனவயிலும் தை்னை அர்ப்பணித்துை்
பைாண்ட சுப்ரமணியம் ரநற் று மரணமனடந்தார். தற் ரபாது, 78
வயதாை சுப்பிரமணியம் உடல் நலை்குனறவால் ைடந்த சில
திைங் ைளாை மருத்துவமனையில் சிகிெ்னெ பபற் று வந்தார்.
இந்நினலயில் சிகிெ்னெ பலைிை்றி இை்று ைானல சுப்பிரமணியம்
உயிரிழந்தார். இத்தனை மை்ைள் நலப்பணிைளில் ஈடுபட்டு வந்தாலும் ,
சுப்ரமணியம் தை் ஊடைங் ைள் வழியாை தை்னை அனடயாளப்படுத்தி
பைாள் ள ைருதியது இல் னல எை்பதுதாை் அவரிை் தைி அனடயாளம் .

உடல் நலம் : சூழ் ெ்சியரியொ மக்களும் நிலக்கடவலயும் - ெமூக
ஊடகம்

மரு ்துைர்களின் எதிரி யொர்.? நிலக்கடவல ொன்.!
நிலக்கடவல ெர்க்கவரவய சகொல் லும் - நம் நாட்டில் நிலை்ைடனல
ொகுபடி பெய் யப்பட்டிருை்கும் வயலில் அது பைாட்னட னவை்கும் பருவம்
வனர வயலில் எலிைள் அவ் வளவாை இருை்ைாது. ஆைால் நிலை்ைடனல
ைாய் பிடிை்கும் பருவத்துை்கு பிறகு எலிைள் அளவு ைடந்து குட்டி
ரபாட்டிருப்பனத ைாணலாம் . நிலை்ைடனல பெடினய ொப்பிடும் ஆடு,
மாடு, நாய் , வயல் பவளிரய சுற் றி உள் ள பறனவைள் எல் லாம் ஒரர
ரநரத்தில் குட்டி ரபாடுவது இதற் கு நல் ல உதாரணம் . நிலை்ைடனலயில்
ரபாலிை் ஆசிட் அதிைம் இருப்பதால் இைப்பபருை்ைம் வினரவாை
நடை்கிறது. எைரவ நிலை் ைடனலனய பதாடர்ந்து ொப்பிடும்
பபண்ைளிை் ைர்பப்னப சீராை பெயல் படுவதுடை் ைர்பப்னபை் ைட்டிைள் ,
நீ ர்ைட்டிைள் ஏற் படாதது மட்டுமல் லாது குழந்னதப் ரபறும் உடை்
உண்டாகும் .
★ நீ ரழிவு பநொவய டுக்கும் : நிலை்ைடனலயில் மாங் ைைீஸ் ெத்து
நினறய உள் ளது. மாங் ைைீஸ் ெத்துமாவுெ்ெத்து மற் றும் பைாழுப்புைள்
மாற் றத்தில் முை்கிய பங் ைாற் றுகிறது. நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து
ைால் சியம் நமது உடலுை்கு கினடை்ைவும் பயை்படுகிறது. குறிப்பாை
பபண்ைள் நிலை்ைடனலனய பதாடர்ந்து ொப்பிட்டு வந்தால்
எலும் புத்துனள ரநாய் வராமல் பாதுைாத்துை் பைாள் ளலாம் .

★ பி ் ப் வப கல் வலக் கவரக்கும் : நிலை்ைடனலனய திைமும் 30
கிராம் அளவுை்கு திைமும் ொப்பிட்டு வந்தால் பித்தப்னப ைல்
உருவாவனதத் தடுை்ை முடியும் . 20 வருடம் பதாடர்ந்து நடத்தப்பட்ட
ஆய் வில் இந்த தைவல் பதரியவந்துள் ளது.
★ இ யம் கொக்கும் : நிலை் ைடனல ொப்பிட்டால் எனட ரபாடும் எை்று
நாம் நினைை்கிரறாம் . உண்னமயல் ல. மாறாை உடல் எனட
அதிைமாைாமல் இருை்ை ரவண்டும் எை்று நினைப்பவர்ைளும்
நிலை்ைடனல ொப்பிடலாம் . நிலை்ைடனலயில் பரஸ்வபரட்ரால் எை்ற
ெத்து நினறந்துள் ளது. இது இதய வால் வுைனள பாதுைாை்கிறது. இதய
ரநாய் ைள் வருவனதயும் தடுை்கிறது. இதுரவ மிைெ் சிறந்த ஆண்டி
ஆை்சிபடை்டாை திைழ் கிறது.
★ இளவமவய பரொமரிக்கும் - இது இளனமனய பராமரிை்ை பபரிதும்
உதவுகிறது. நிலை்ைடனலயில் பாலிபீைால் ஸ் எை்ற ஆண்டி
ஆை்சிபடை்ட் உள் ளது. இது நமை்கு ரநாய் வருவனத தடுப்பதுடை்
இளனமனய பராமரிை்ைவும் பயை்படுகிறது.
★ ஞொபக ெக்தி அதிகரிக்கும் : நிலை்ைடனல மூனள வளர்ெ்சிை்கு நல் ல
டாைிை் ரபாை்றது. நிலை்ைடனலயில் மூனள வளர்ெ்சிை்கு பயை்படும்
விட்டமிை் 3 நியாசிை் உள் ளது. இது மூனள வளர்ெ்சிை்கும் ஞாபை
ெை்திை்கும் பபரிதும் பயைளிை்கிறது. ரத்த ஓட்டத்னதயும் சீராை்குகிறது.
★ மன அழு ் ம் பபொக்கும் : நிலை்ைனடயில் பரிப்ரடாபாை் எை்ற
முை்கிய அமிரைா அமிலம் நினறந்துள் ளது. இந்த வனை அமிரைா
அமிலம் பெரட் ரடாைிை் எை்ற மூனளனய உற் ொைப்படுத்தும் . உயிர்
ரவதிப் பபாருள் உற் பத்திை்கு பயை்படுகிறது. பெரட்ரடாைிை் மூனள
நரம் புைனள தூண்டுகிறது. மைஅழுத்தத்னத ரபாை்குகிறது.
நிலை்ைனடனலனய பதாடர்ந்து ொப்பிடுரவாருை்கு மை அழுத்தத்னதப்
ரபாை்குகிறது.
★ சகொழுப் வப குவறக்கும் : தனலப்னப படிப்பவர்ைளுை்கு ஆெ்ெரியம்
ஏற் படலாம் . ஆைால் அதுதாை் உண்னம. நிலை்ைடனல ொப்பிட்டால்
பைாழுப்பு ெத்து அதிைமாகும் எை்று நம் மில் பலரும் நினைத்திருப்ரபாம் .
ஆைால் அதில் உண்னமயில் னல. மாறாை மைிதனுை்கு நை்னம பெய் யும்
பைாழுப்பு தாை் நிலை்ைடனலயில் உள் ளது. நிலை்ைடனலயில் உள் ள
தாமிரம் மற் றும் துத்தநாை ெத்தாைது நமது உடலிை் தீனம பெய் யும்
பைாழுப்னப குனறத்து நை்னம பெய் யும் பைாழுப்னப
அதிைமாை்குகிறது. 100 கிராம் நிலை்ைடனலயில் 24 கிராம் ரமாரைா அை்
ொெ்சுரரட்ரடட் வனை பைாழுப்பு உள் ளது. பாலிஅை்ொெ்சுரரட்ரடடு 16

கிராம் உள் ளது.
இந்த இருவனை பைாழுப்புரம நமது உடம் புை்கு நை்னம பெய் யும்
பைாழுப்பாகும் . பாதானம விட நிலை்ைடனலயில் நை்னம பெய் யும்
பைாழுப்பு அதிைமாை உள் ளது. நிலை்ைடனலயில் உள் ள ஒரமைா-3
ெத்தாைது நமது உடலிை் ரநாய் எதிர்ப்பு ெை்தினய அதிைரிை்கிறது.
★ அசமரிக்கர்கவள கைர்ந் நிலக்கடவல: உலை அளவில் சீைாவிற் கு
அடுத்து இந்தியாவில் தாை் நிலை்ைடனல அதிைம் உற் பத்தி
பெய் யப்படுகிறது. இவ் விரு நாடுைளிை் மை்ைள் பபருை்ைத்திற் கும்
நிலை்ைடனல முை்கிய ைாரணமாகும் . இந்தியாவில் குழந்னதப்
ரபறுை்ைாை மருந்துைளிை் விற் பனை வாய் ப்புை்கு நிலை்ைடனல
உண்ணும் வழை்ைம் தனடயாை இருை்கிறது மற் றும் சில இதய
ரநாய் ை்ைாை மருந்துைனள விற் பனை பெய் ய முடியவில் னல. எைரவ
இந்தியர்ைளிடம் நிலை்ைடனல குறித்து தவறாை தைவல் ைனள பரப்பி
நிலை்ைடனல மற் றும் நிலை்ைடனல எண்பணய் வனைைனள
பயை்படுத்துவனத தடுத்துவிட்டார்ைள் . இதை் ைாரணமாை
குழந்னதயில் லாத தம் பதிைள் பபருகிவிட்டார்ைள் . ைடந்த பல வருடமாை
இந்தியாவில் நிலை்ைடனலயிை் வினல பபரியமாற் றம் ஏதும் இல் லாமல்
ஒரர வினலயில் விற் பனை பெய் யப்படுகிறது. ஆைால் இரத ைால
ைட்டத்தில் அபமரிை்ைர்ைளிை் உணவில் நிலை்ைடனலயிை் பங் கு 15
மடங் கு கூடி இருப் பதுடை் வினலயும் கூடிஇருை்கிறது. இந்தியர்ைள்
அனைவரும் நிலை்ைடனல ொப்பிட ஆரம் பித்தால் அபமரிை்ைர்ைள்
நிலை்ைடனல அதிைம் வினல பைாடுத்து ொப்பிட ரவண்டும் எை்று
ைருதிதாை் இந்தியர்ைளிடம் நிலை்ைடனல குறித்து தவறாை தைவல் ைள்
பரப்பப்பட்டுள் ளது.

★ கருப் வப பகொளொறுக்கு முற் றுப் புள் ளி: பபண்ைளிை் இயல் பாை
ொர்ரமாை் வளர்ெ்சினய நிலை்ைடனல சீராை்குகிறது. இதைால்
பபண்ைளுை்கு வினரவில் குழந்னத ரபறு ஏற் படுவதுடை் பபண்ைளுை்கு
ஏற் படும் மார்பைை் ைட்டி உண்டாவனதயும் தடுை்கிறது. பபண்ைளுை்கு
பபரிதும் ரதனவயாை ரபாலிை் அமிலம் , பாஸ்பரஸ், ைால் சியம் ,
பபாட்டாசியம் , துத்தநாைம் , இரும் பு, விட்டமிை்ைள் , குறுட்டாமிை்
அமிலம் நிலை்ைடனலயில் நினறந்துள் ளது. இதை் ைாரணமாை
பபண்ைளுை்கு ைருப்னப ைட்டிைள் , நீ ர்ைட்டிைள் ஏற் படுவனதயும்
தடுை்கிறது.
*நிவறந் துள் ள ெ ்துக்கள் :
100 கிராம் நிலை்ைடனலயில் கீழ் ை்ைண்ட ெத்துை்ைள் நினறந்துள் ளது.
ைார்ரபா னெட்ரரட்- 21 மி.கி.
நார்ெத்து- 9 மி.கி.
ைனரயும் பைாழுப்பு – 40 மி.கி.
புரதம் - 25 மி.கி.
ட்ரிப்ரடாபாை்- 0.24 கி.
திரிரயாைிை் – 0.85 கி
ஐரொலூசிை் – 0.85 மி.கி.
லூசிை் – 1.625 மி.கி.
னலசிை் – 0.901 கி
குலுட்டாமிை் ஆசிட்- 5 கி
கினளசிை்- 1.512 கி

விட்டமிை் -பி1, பி2, பி3, பி1, பி2, பி3, பி5, பி6, சி
ைால் சியம் (சுண்ணாம் புெ்ெத்து) – 93.00 மி.கி.
ைாப்பர் – 11.44 மி.கி.
இரும் புெ்ெத்து – 4.58 மி.கி.
பமை்ைீசியம் – 168.00 மி.கி.
ரமங் ைைீஸ் – 1.934 மி.கி.
பாஸ்பரஸ் – 376.00 மி.கி.
பபாட்டாசியம் – 705.00 மி.கி.
ரொடியம் – 18.00 மி.கி.
துத்தநாைெ்ெத்து – 3.27 மி.கி.
தண்ணீர ்ெ்ெத்து – 6.50 கிராம் .
ரபாை்ற ெத்துை்ைள் நினறந்துள் ளது. ரபாலிை் ஆசிட் ெத்துை்ைளும் நிரம் பி
உள் ளது.*
பொ ொம் , பிஸ் ொவை விட சிறந் து: நாம் எல் லாம் பாதாம் , பிஸ்தா,
முந்திரிப்பருப்புைளில் தாை் ெத்து அதிைம் உள் ளது எை்று ைருதுகிரறாம் .
அது தவறு. நிலை்ைடனலயில் தாை் இவற் னற எல் லாம் விட
அளவுை்ைதிைமாை ெத்துை்ைள் உள் ளை. ரநாபயதிர்ப்பு ெை்தினய
உருவாை்கும் ஆற் றலும் நிலை்ைடனலை்குதாை் உண்டு. .
பகிருங் ைள் பலரும் பதரிந்துபைாள் ளட்டும் ... ைடனல அதிை
பைாலஸ்ட்ரானல உண்டுபண்ணும் எை்ற வதந்தினய பரப்பிவிட்டு,
தந்திரமாை நம் ெத்தாை நாட்டு நிலை்ைடனலனய பவளிநாட்டிைர்
அனைத்து உணவிலும் பயை்படுத்தி நலரமாடு
வாழுகிை்றைர்... எளிதாை கினடப்பதனை அடுத்தவருை்கு ெத்தாை
ைடனலனய தாைம் பைாடுை்கிரறாம் ஏை்???
சிறுைர் நலம் : இவறைனின் கணக்கு..!! - ெமூக ஊடகம் - ஒரு
ரைாவில் மண்டபத்திை் வாெலில் இரண்டு வழிப் ரபாை்ைர்ைள்
அமர்ந்திருந்தைர். இரவு ரநரம் …, பபருத்த மனழ ரவறு..., அப்ரபாது
அங் ரை மற் பறாருவரும் வந்து ரெர்ந்தார். வந்தவர் "நானும் இரவு இங் ரை
தங் ைலாமா எை்று ரைட்டார்...! அதற் பைை்ை..? தாராளமாய் தங் குங் ைள்
எை்றார்ைள் . சிறிது ரநரம் ைழித்து எைை்கு ொப்பிட ஏதாவது
கினடை்குமா? எை்றார் வந்தவர். இருவரில் முை்ைவர்
பொை்ைார், எை்ைிடம் ஐந்து பராட்டிைள் இருை்கிை்றது
எை்றார். இரண்டாமவர் எை்ைிடம் மூை்று பராட்டிைள் இருை்கிை்றது
எை்றவர், ஆை பமாத்தம் எட்டு பராட்டிைள் , இதனை நாம் எப்படி
மூவரும் ெமமாய் பிரித்துை்பைாள் ள முடியும் ? எை்றார். மூை்றாம் நபர்,
இதற் கு நாை் ஒரு வழி பொல் கிரறை், எை்றார். ( ரதனவ உள் ளவை்தாை்
தீர்வு பொல் வாை்!)

நீ ங் ைள் உங் ைள் பராட்டிைனள, ஒவ் பவாரு பராட்டினயயும் மூை்று
துண்டுைள் ரபாடுங் ைள் . இப்பபாது இருபத்து நாை்கு துண்டுைள்
கினடை்கும் ! நாம் மூவரும் ஆளுை்கு எட்டு துண்டுைள் எடுத்து
பைாள் ளலாம் எை்றார். இது ெரியாை ரயாெனை எை்று அப்படிரய
பெய் தைர்… ஆளுை்கு எட்டு துண்டு பராட்டிைனள ொப்பிட்டுவிட்டு
உறங் கிைார்ைள் ... பபாழுது விடிந்தது, மனழயும்
நிை்றது. மூை்றாவதாய் வந்தவர் கிளம் பும் ரபாது, உங் ைள் உதவிை்கு
மிை்ை நை்றி, எை்று பொல் லி எட்டு தங் ை நாணயங் ைனள பைாடுத்து,
நீ ங் ைள் உங் ைளுை்குள் பிரித்து பைாள் ளுங் ைள் , எை்று பொல் லிவிட்டு
வினட பபற் றார். மூை்று பராட்டிைனள பைாடுத்தவர், அந்த ைாசுைனள
ெமமாைப்பிரித்து, ஆளுை்கு நாை்ைாய் எடுத்துை்பைாள் ளலாம் எை்றார்.
மற் றவர் இதற் கு ெம் மதிை்ைவில் னல மூை்று பராட்டிைள் பைாடுத்த
உைை்கு மூை்று ைாசுைள் . ஐந்து பராட்டிைள் பைாடுத்த எைை்கு ஐந்து
ைாசுைள் எை்று வாதிட்டார். (3:5) மூை்று பராட்டிைள் பைாடுத்தவர்
ஒப்புை் பைாள் ளவில் னல, எை்ைிடம் மூை்ரற பராட்டிைள்
இருந்தரபாதும் , நாை் பங் கிட ெம் மதித்ரதை்…!! நினறய இருப்பவை்
பைாடுப்பது ஒை்றும் பபரிய பெயல் ஆைாது...!! அதைால் எை்
பெய் னைரய பாராட்டத்தை்ைது,
எை்றாலும் பரவாயில் னல, ெமமாைரவ பங் கிடுரவாம்
எை்றார்..! சுமுைமாை முடிவு எட்டாததால் , விஷயம் அரெ ெனபை்கு
பெை்றது. அரெனுை்கு யார் பொல் வது ெரி, எை்று புரியவில் னல...!
நானள தீர்ப்பு பொல் வதாய் அறிவித்து, அரண்மனைை்கு பெை்றாை.
மை்ைருை்கு இரவு முழுவதும் இரத சிந்தனை...! பவகு ரநரம் ைழித்ரத
தூங் ை முடிந்தது. மை்ைருை்கு, ைைவில் ைடவுள் ைாட்சி அளித்து,

தீர்ப்பும் ,விளை்ைமும் தந்தார் ைடவுள் .
பொை்ை தீர்ப்பும் , விளை்ைமும் மை்ைனர ஆெ்ெரியத்தில் ஆழ் த்தியது..!
அடுத்த நாள் ெனப கூடியது மை்ைர் இருவனரயும்
அனழத்தார்...!! மூை்று பராட்டிைனள பைாடுத்தவருை்கு ஒரு
ைாசும் , ஐந்து பராட்டி பைாடுத்தவருை்கு ஏழு ைாசுைளும் பைாடுத்தார்.
ஒரு ைாசு வழங் ைப்பட்டவர், "மை்ைா...! இது அநியாயம் . அவரர எைை்கு
மூை்று ைாசுைள் பைாடுை்ை ஒப்புை் பைாை்டார்" எை்றார். அரெர்
பொை்ைார். நீ உை்ைிடம் இருந்த மூை்று பராட்டிைனள ஒை்பது
பராட்டித் துண்டுைளாை்கி பைாடுத்தாய் . அதிலும் எட்டு துண்டுைள்
உை்ைிடரம வந்து விட்டது. அவை் னையில் இருந்த ஐந்து பராட்டிைனள
பதினைந்து பராட்டித் துண்டுைளாை்கி பைாடுத்தாை். அவனுை்கும்
எட்டுத்துண்டுைள் தாை் கினடத்தது. ஆை நீ தருமம் பெய் தது ஒரு துண்டு
பராட்டி. அவர் தருமம் பெய் தது ஏழு துண்டுைள் . ஒரு துண்டுை்கு ஒரு
ைாசு வீதம் பிரித்துை் பைாடுத்திருை்கிரறை்(1:7) எை்றார். ஆம் !
ைடவுளிை் ைணை்கு இப்படி துல் லியமாைதாை் இருை்கும் . நீ ங் ைள்
இழந்தனத எல் லாம் தருவது அல் ல, அவை் ைணை்கு...! எது உங் ைளுை்கு
தகுதியாைரதா அதுதாை் உங் ைளுை்கு. இது ைடவுளிை் ஏட்டு ைணை்கு
இல் னல. நாம் பெய் யும் பெயலில் இனறவை் இருை்கிறார் எை்பனத
மறவாதீர்ைள் . முழுனமயாை தை்னை உண்னமயாை அர்பணித்துை்
பைாண்டவர்ைனள இனறவை் அறிவாை்.
நற் செயல் கவள ஆரம் பி ் ொல் பபொதுபம - செபரொம் லூயிஸ் - ஒரு
நாள் மானல, ஓர் அறிவாளி, இந்த உலைத்னத எப்படி ைாப்பாற் றுவது
எை்பனதப்பற் றி ஆழ் ந்து சிந்தித்தவண்ணம் , ைடற் ைனரயில்
நடந்துபைாண்டிருந்தார். உலகிை் பிரெ்ெனைைள் , மனலரபால் அவர்
மைதில் குவிந்திருந்ததால் , எங் கு, எப்படி ஆரம் பிப்பது எை்று
பதரியாமல் , குழம் பிப் ரபாயிருந்தார். அவருை்கு முை், ஏனழ மீைவர்
ஒருவர், ைடற் ைனரயில் , எனதரயா பபாறுை்கிபயடுத்து, ைடலில்
எறிந்துபைாண்டிருந்தார். அறிவாளி கூர்ந்து ைவைித்தரபாது, அந்த
மீைவர், ைடற் ைனரயில் ஒதுங் கிை்கிடந்த சிை்ைெ் சிை்ை நட்ெத்திர
மீை்ைனள எடுத்து, ைடலில் எறிந்தனதப் பார்த்தார். அவனர அணுகி,
"எை்ை பெய் கிறீர் நண்பரர?" எை்று ரைட்டார் அறிவாளி.

ைனரயில் ஒதுங் கியிருை்கும் நட்ெத்திர மீை்
மீைவர் அவரிடம் , "ைடல் நீ ர்மட்டம் குனறந்துவிட்டதால் , இந்த மீை்ைள்
ைனரயில் ஒதுங் கிவிட்டை. இனவ இங் ரைரய தங் கிவிட்டால் ,
இறந்துவிடும் . அதைால் , இனவைனள மீண்டும் ைடலுை்குள்
அனுப்பினவை்கிரறை்" எை்றார். "அது பதரிகிறது. ஆைால் , நீ ர் இப்படி
பெய் வதால் எை்ை பயை்? இந்தை் ைடற் ைனரயில் பல ஆயிரம் மீை்ைள்
ைனரயில் கிடை்கிை்றை. அரதரபால் , உலைத்திை் பல ைடற் ைனரைளில் ,
பல ரைாடி மீை்ைள் கிடை்கிை்றைரவ. நீ ர் இவ் வாறு பெய் வதால் ,
எத்தனை மீை்ைனளை் ைாப்பாற் றமுடியும் எை்று நினைை்கிறீர்?" எை்று
ரைட்டார். அந்த மீைவர், "எல் லா மீை்ைனளயும் எை்ைால்
ைாப்பாற் றமுடியுமா எை்று பதரியவில் னல. ஆைால் , இரதா, இந்த மீனை
எை்ைால் ைாப்பாற் றமுடியும் " எை்று பொை்ைபடி, ஒரு மீனை எடுத்து
ைடலில் எறிந்தார். நல் ல பெயல் ைனள யாராவது ஒருவர், எங் ைாவது
ஓரிடத்தில் , எை்றாவது ஒரு நாள் , எப் ரபாதாவது ஒரு ரநரம்
ஆரம் பித்தால் ரபாதுரம.
மதிப் வப உணர்ந்து செயல் பட...பமரி ச பரெொ - பபரிய
பதாழிலதிபர் ஒருவர், பதாழிலதிபர் அனமப்பு நடத்தும் கூட்டங் ைளில்
தவறாது பங் குபைாண்டு வந்தார். அந்ரநரங் ைளில் , எத்தனைரயா
ரைாடிைளுை்குெ் பொந்தமாை மற் பறாரு பதாழிலதிபர் பயை்படுத்தும்
ரபைானவை் ைவைித்து வந்தார். ஒரு நாள் அவர், அந்த ரைாடீஸ்வர
பதாழிலதிபரிடம் , ஏை் நீ ங் ைள் எப்ரபாதும் மிைெ் ொதாரணமாை, மலிவு

வினலயுள் ள ரபைானவப் பயை்படுத்துகிறீர்ைள் எை்று ரைட்டார். அதற் கு
அந்த ரைாடீஸ்வரர், எை்ைிடம் ஒரு பழை்ைம் உள் ளது. நாை் எங் கு,
எப்ரபாது, எந்த இடத்திற் குெ் பெை்றாலும் , எைது ரபைானவத்
பதானலத்துவிடுரவை். இந்தப் பழை்ைம் பல வருடங் ைளாை எை்ைிடம்
இருை்கிறது. அதிலிருந்து விடுபடுவதற் கு நானும் எத்தனைரயா முனற
முயற் சி பெய் ரதை், முடியவில் னல, அதைால் தாை்,
பதானலந்துரபாைாலும் பரவயில் னல எை, இந்த மாதிரி ரபைானவ
பயை்படுத்தத் பதாடங் கிரைை் எை்று தை்ைினல விளை்ைம்
பைாடுத்தார். அனதை் ரைட்ட பபரிய பதாழிலதிபர், நீ ங் ைள் , மிை
வினலயுயர்ந்த ரபைானவப் பயை்படுத்தத் பதாடங் குங் ைள் , அதற் குப்
பிறகு உங் ைளில் ஏற் படும் மாற் றத்னத நீ ங் ைரள ைவைிப்பீர்ைள் எை்று
ஆரலாெனை பொை்ைார். ெரி முயற் சி பெய் கிரறை் எை்று கூறிய அந்த
ரைாடீஸ்வரர், 24 ைாரட் தங் ை ரபைா ஒை்னறப் பயை்படுத்த
ஆரம் பித்தார். இது நடந்து ஆறு மாதங் ைள் பெை்று, ஆரலாெனை
பொை்ை பதாழிலதிபர், அந்த ரைாடீஸ்வரனர தற் பெயலாைெ்
ெந்தித்தார். அப்ரபாது அவரிடம் , மிை வினலயுயர்ந்த ரபைானவப்
பயை்படுத்துகிறீர்ைளா, அப்படி பயை்படுத்திைால் அனத எத்தனை
முனற பதானலத்தீர்ைள் எை்று ரைட்டார். அதற் கு அந்த ரைாடீஸ்வரர்,
புை்ைனைத்துை்பைாண்ரட இந்த முனற நாை் மிைவும் ைவைமாை
இருை்கிரறை், அனத ஒருமுனறகூட பதானலை்ைவில் னல எை்றார்.
அதற் கு அந்த பதாழிலதிபர், ொர், இப்ரபாது உங் ைளுை்குப் புரியும் எை்று
நினைை்கிை்ரறை், பதானலப்பது உங் ைள் பழை்ைம் அல் ல, மாறாை,
நீ ங் ைள் னவத்திருை்கும் பபாருளிை் மதிப்னபை் குனறத்து மதிப்பீடு
பெய் தரத அதற் கு ைாரணம் . எைரவ எந்த ஒருபபாருள் மீதும்
உங் ைளுை்கு உண்னமயாைரவ மதிப்பு இருந்தால் , அனத ைண்டிப்பாை
நீ ங் ைள் பதானலை்ைரவ மாட்டீர்ைள் எை்று பொை்ைார். இவ் வாறு
ஆரலாெனை கூறிய பபரிய பதாழிலதிபர் ரவறு யாருமல் ல, அவர்தாை்
இந்திய பதாழிலதிபர் ரெ.ஆர்.டி டாட்டா (Jahangir Ratanji Dadabhai
Tata). இவர் ஏர் இந்தியா விமாை நிறுவைத்னத ரதாற் றுவித்தவர்.

இந்திய பதாழிலதிபர் ரெ.ஆர்.டி டாட்டா
வாழ் ை்னையில் நாம் பல விடயங் ைனளத் பதானலத்துவிட்டு, அவற் னறத்
ரதடிை்பைாண்ரட இருப்ரபாம் . அனவ நம் மிடம் இருை்கும் ரபாது
அவற் றிை் மதிப்னப உணர்ந்திருை்ைரவ மாட்ரடாம் . ஆைால் அனவ
எப்ரபாது நம் னைனயவிட்டுெ் பெல் கிை்றரதா அப்ரபாதுதாை் அவற் றிை்
மதிப்பு நமை்குப் புரியும் . நம் உடலிை் மதிப்பு பதரிந்தால் , அதை்மீது
எப்ரபாதுரம ைவைமாை இருப் ரபாம் . நம் நண்பர்ைளிை் மதிப்புத்
பதரிந்தால் , அவர்ைனள மரியானதரயாடு நடத்துரவாம் . பணத்திை்
மதிப்புத் பதரிந்தால் , அனத மிைை் ைவைமுடை் பெலவழிப்ரபாம் .
ரநரத்திை் மதிப்பு பதரிந்தால் , அனத ஒருரபாதும் வீணாை்ைமாட்ரடாம் .
உறவுைளிை் மதிப்புத் பதரிந்தால் அவற் னற நிெ்ெயமாை
முறித்துை்பைாள் ளமாட்ரடாம் .
கொசணொளி : பபொவ பய பபொ பபொ பணி . மரிய அருள் ரொெொ பெ. ெ.
ைாட்சித் பதாடர்பியல் துனற பலாரயாலா ைல் லூரி
https://www.youtube.com/watch?v=EzcPANvtkFM
மின்னஞ் ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற் செய் தி அறிவிப் புப் பணிக்கு யவு செய் து
ங் களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக் கு அனுப் பி
வையுங் கள் . வாெைர்ைள் உவந்தளிை்கும் நை் பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி
ஆதாரம் . நை் பைானடைள் அனுப் புரவார் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம்
அனுப் பும் வெதினய பயை் படுத்தலாம் .

பபயர் : K. M. Selvaraj
வங் கி : South Indian Bank
நைரம் : Gudalur, The Nilgiris
ைணை்கு எண்: 0754053000004800
IFSC / NEFT Code : SIBL0000754
ச ொடர்புக் கு : K. M. செல் ைரொெ் , ஆசிரியர், திருஅனவ
பெய் தி, 7/151A, பெல் த்ரைம் ப் , கூடலூர் - 643 211, நீ லகிரி மாவட்டம் , தமிழ் நாடு
Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com
ஆண்டைபர, இம் மட்டும் நிகழ் ந் அவன ்துக் கும் நன்றி.
இனிபமல் நடக்க இருப் பவை அவன ்துக் கும் , ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.
என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன! உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக.
ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும் . ஆசமன்.

